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CDC alerta para surto de doença meningocócica na Flórida - EUA e incentiva 
vacinação 

 
Doença grave é causada pela bactéria Neisseria meningitidis que pega através de contato 

pessoal envolvendo saliva, gotículas expelidas pelo nariz ou garganta ao tossir, falar ou 
espirrar, e por meio de relação sexual. 

 
  Os Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) emitiram um alerta no sábado (9) sobre um surto de 
doença meningocócica na Flórida. Segundo a agência, os 
diagnósticos relatados no estado de janeiro até agora 
superam a média para o mesmo período dos últimos cinco 
anos. A enfermidade é causada pela bactéria Neisseria 
meningitidis transmitida através de contato pessoal 
envolvendo saliva, gotículas expelidas pelo nariz ou 

garganta ao tossir, falar ou espirrar, e por meio de relação sexual.  O comunicado dos CDC destacou 
que a maioria das infecções relatadas atinge homens adultos homossexuais ou bissexuais, incluindo 
portadores de HIV. O Florida Department of  Health disse que está monitorando todos os contaminados 
e entrando em contato com as pessoas que estiveram próximas a eles nos últimos dias. 
 

Disponível na íntegra em:  https://www.acheiusa.com/Noticia/cdc-alerta-para-surto-de-doenca-

meningococica-na-florida-e-incentiva-vacinacao-104861/ 

 
Surto de hepatite em crianças preocupa autoridades de saúde 

 
Cerca de 60 casos da doença foram registrados em 

menores de 10 anos na Inglaterra. Na Escócia, mais 
11 crianças foram hospitalizadas no último mês 

 
  Uma misteriosa onda de casos de hepatite em 
crianças tem deixado pais em estado de alerta no Reino 
Unido. Os chefes de saúde não têm ideia do que levou 
dezenas de crianças a serem atingidas pela doença 
inflamatória do fígado. Até agora, foram contabilizados 
cerca de 60 casos no país, todos afetando crianças com 

menos de 10 anos, segundo uma reportagem do jornal britânico "Daily Mail!. As investigações também 
estão em andamento sobre o que desencadeou a condição em 11 jovens na Escócia. Por lá, os pacientes 
– que foram hospitalizados – tinham entre um e cinco anos. As hepatites A e E, cinco tipos comuns de 
infecções virais que causam a doença, não foram detectados em nenhum dos casos. 

Disponível na íntegra em: https://saude.ig.com.br/2022-04-09/surto-inedito-hepatite-criancas-alerta-
cientistas-comunidade-internacional.html  

Clipping CIEVS Goiânia n° 15, SE n° 14, período de 03/04/2022 a 09/04/2022 

No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde Pública, o CIEVS-

Goiânia realiza busca ativa de rumores veiculados pela mídia, por meio de um processo denominado 

"Clipping". 

O clipping é realizado pelo CIEVS sem a verificação das áreas técnicas. 

Rumores internacionais  
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Esforço internacional garante tratamento do HIV na Ucrânia ao menos por um 
ano 

Ação conjunta reúne a OMS, os Estados Unidos, além de autoridades e parceiros ucranianos; 
interrupção do tratamento coloca em risco saúde de pessoas que vivem com HIV 

 
   Diante de relatos alarmantes de 
interrupção do tratamento para o HIV, que 
ameaça a vida de milhares de pessoas na 
Ucrânia, um esforço internacional irá 
garantir o fornecimento dos medicamentos 
antirretrovirais no país afetado pela guerra 
ao menos pelos próximos 12 meses. 
 
  A ação conjunta reúne a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
Plano de Emergência do Presidente dos 
Estados Unidos para Alívio da AIDS 
(PEPFAR), além de autoridades e parceiros 
ucranianos. 

“Esta guerra tem o potencial de minar o progresso conquistado com muito esforço nos últimos 
anos em várias questões de saúde, incluindo o HIV. Não podíamos deixar que isso acontecesse quando a 
Ucrânia começou a melhorar a situação em relação ao HIV, com acesso em rápido crescimento a 
medicamentos antirretrovirais, bem como diagnóstico e tratamento aprimorados”, disse Hans Henri P. 
Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, em comunicado. 
  
Disponível na íntegra em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/esforco-internacional-garante-
tratamento-do-hiv-na-ucrania-ao-menos-por-um-ano/  
 

Casos de coronavírus em L.A. (EUA) aumentam, surtos escolares triplicam à 
medida que o BA.2 aumenta – Prazo 

 
Los Angeles A diretora de saúde pública do condado, 
Barbara Ferrer, confirmou hoje o que o prazo foi 
concluído Semana Anterior: que mais infeccioso 
Bacharel 2 variante de Doença do coronavírus-19 “é 
agora a alternativa dominante” na província.  
A disseminação da variante infecciosa é responsabilizada 
pelo aumento do número de casos localmente. Ferrer 

observou que, nos últimos sete dias, o condado teve uma média de 878 novos casos por dia, acima dos 
660 por dia na semana anterior – um aumento de quase 33%. 
Os dados do último dia são mais contundentes, com 1.088 novos casos relatados hoje, um número que 
Ferrer diz estar “abaixo dos resultados dos testes” porque muitas pessoas usam kits de antígenos 
domésticos e seus resultados não foram relatados. Da mesma forma, a taxa de pessoas com resultado 
positivo para o vírus aumentou lentamente, de 0,8% na terça-feira para 1,0% hoje. 
 
Disponível na íntegra em: Casos de coronavírus em L.A. aumentam, surtos escolares triplicam à medida 
que o BA.2 aumenta - Prazo (soudecanoas.com.br) 
 

Rumores nacionais  
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SES emite alerta sobre surto de Micobacteriose ocorrido após procedimento 
estético realizado no Paraguai 

 
A micobactéria de crescimento rápido (MCR) é um microrganismo encontrado no solo, na 
água e eventualmente no ser humano, que pode causar danos e atrasos na recuperação de 

pacientes submetidos a procedimentos invasivos. 
 

  A Secretaria de Estado de Saúde de Mato 
Grosso do Sul, por meio da Vigilância Sanitária, 
emitiu alerta para os serviços de saúde dos 79 
municípios sobre o surto de Micobacteriose pós 
procedimentos estéticos realizados em serviço de 
saúde no Paraguai.  A SES/MS ressalta que está 
lidando com o surto de uma forma responsável e 
cuidadosa e, orienta aqueles pacientes que 
passaram por procedimentos, que a qualquer 
sintoma, procure atendimento médico ou uma 
unidade de saúde pública. 
  Segundo o ALERTA TÉCNICO, até o 
momento, 11 casos estão em investigação, sendo 
seis confirmados para Mycobacterium abscessos, 

três pacientes brasileiros e três paraguaios. Os procedimentos envolvidos são prótese de mama, 
abdominoplastia e lipoaspiração. Os exames demonstram cepas com resistência a várias classes de 
antimicrobianos. 
 
Disponível na íntegra em: https://www.saude.ms.gov.br/ses-emite-alerta-sobre-surto-de-
micobacteriose-ocorrido-apos-procedimento-estetico-realizado-no-
paraguai/#:~:text=A%20Secretaria%20de%20Estado%20de,servi%C3%A7o%20de%20sa%C3%BAd
e%20no%20Paraguai.  

 

Novos casos de sífilis em MG preocupam autoridades e especialistas 
 

Índice da infecção sexualmente 
transmissível aponta para a baixa adesão ao 

uso de preservativos 
 
 O aumento no número de casos de sífilis 
em Minas Gerais tem preocupado especialistas e 
autoridades, que apontam que um dos motivos é 
a baixa adesão aos preservativos. Só o Hospital 
Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, uma 
das referências no tratamento da doença no 
estado, notificou 183 casos da infecção 
sexualmente transmissível em 2021. O número 
foi divulgado pela Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais (Fhemig) neste mês de março. Já neste ano, foram notificados 49 casos na 
unidade de saúde até o momento. 
 Em 2020, com o início da pandemia da COVID-19 e a baixa na procura por hospitais 
relacionados a outras doenças – além de longos períodos com suspensão dos atendimentos, conforme as 
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deliberações das autoridades sanitárias , o hospital registrou 119 casos. 
 
Disponível na íntegra em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/03/21/interna_gerais,1354298/novos-casos-de-
sifilis-em-mg-preocupam-autoridades-e-especialistas.shtml 
 

2021 Brasil tem alta de 72% nos casos de dengue no primeiro trimestre 

A comparação é com o mesmo período do ano 
passado. A região mais afetada pela doença é o 

Centro-Oeste. 

 O vírus da dengue chegou no Brasil por volta dos 
anos 80. Nesse tempo todo, os cientistas têm sido 
unânimes em afirmar que a melhor forma de prevenir 
a doença está ligada ao comportamento da população, 
e é muito mais simples do que desenvolver uma 
vacina. É só não deixar água parada dentro de casa.  

 O professor da Universidade de Brasília Rodrigo Gurgel estuda parasitas há mais de 20 anos. Ele 
explica que, a cada quatro ou cinco anos, há uma explosão do número de casos. Depende do aumento 
do volume de chuvas e do relaxamento dos cuidados pela população. 

Disponível na íntegra em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/04/09/brasil-tem-alta-
de-72percent-nos-casos-de-dengue-no-primeiro-trimestre.ghtml  

Saúde de Goiás realiza força tarefa no Entorno do DF para combate à dengue 
 

Ação será lançada em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, com a realização 
de visitas domiciliares, sobrevoo de drones e pulverização de inseticida para o bloqueio da 

transmissão de casos 
 
  A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO) realiza uma grande ação no Entorno do 
Distrito Federal com o objetivo de diminuir os níveis 
de infestação do Aedes aegypti e a incidência de 
casos de dengue, chikungunya e zika, doenças 
transmitidas pelo inseto. A força-tarefa será lançada 
no dia 12 de abril, terça-feira, às 9 horas, em 
Valparaíso de Goiás, com as presenças da 
superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, 
Flúvia Amorim, e do subsecretário de Vigilância em 
Saúde do Governo do Distrito Federal, Divino 

Valero. A mesma operação será desenvolvida em Novo Gama, em 28 de maio. 
 

Disponível na íntegra em: https://www.saude.go.gov.br/noticias/15197-saude-de-goias-realiza-forca-

tarefa-no-entorno-do-df-para-combate-a-dengue 
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Dengue: Goiânia é capital com maior número de casos do Brasil em 2022 

 
Capital tem maior número de casos do país e, para combate, prefeitura já teve autorização 

judicial para entrar em 116 imóveis abandonados 

 
 Os números de casos de dengue em Goiás não 
param de crescer e a capital já é o município com mais 
casos confirmados do país, segundo o último boletim 
do Ministério da Saúde. 
 Só no primeiro trimestre deste ano foram quase 
20 mil casos de dengue confirmados em Goiânia. Em 
todos os 12 meses de 2021 foram 11,48 mil, segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 
 A proliferação do mosquito colocou o estado de 
Goiás no segundo lugar de mais mortes por dengue. 
Foram 16 óbitos confirmados até agora, ficando atrás 

apenas de São Paulo, estado mais populoso do país, com 23 mortes pela mesma causa. 

 
Disponível na íntegra em: https://www.metropoles.com/brasil/dengue-goiania-e-capital-com-maior-
numero-de-casos-do-brasil-em-2022  

 
Prefeitura de Goiânia recolhe, por mês, 45 mil toneladas de entulhos em vias 

públicas, e alerta que descarte irregular é crime ambiental 
 

Comurg realiza, diariamente, limpeza de áreas públicas, onde são descartados entulhos da 
construção civil, móveis, animais mortos, galhadas de árvores e outros materiais. “Prefeitura 

trabalha, todos os dias, para manter a cidade limpa, mas precisamos do apoio da população na 
hora do descarte do lixo, para que seja feito de forma correta”, observa prefeito Rogério Cruz 

 
A Prefeitura de Goiânia, por meio da 

Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), 
recolhe, mensalmente, cerca de 45 mil toneladas de 
entulhos das vias públicas. O descarte irregular de 
resíduos nas calçadas, lotes baldios e áreas públicas, 
além de poluir a cidade, é crime ambiental e pode 
causar problemas, como proliferação de animais 
peçonhentos e insetos. 

Goiânia possui 125 áreas classificadas 
como pontos de transbordo irregular, localizadas 
em todas as regiões da cidade. Comurg realiza 
limpeza frequente desses locais, onde são 

descartados entulhos da construção civil, móveis em geral, animais mortos, galhadas de árvores 
e até lixo doméstico. 

Disponível na íntegra em: https://www.goiania.go.gov.br/prefeitura-de-goiania-recolhe-por-mes-45-
mil-toneladas-de-entulhos-em-vias-publicas-e-alerta-que-descarte-irregular-e-crime-ambiental/  

 

Rumores Goiânia  

 

Alertas de Desastres - Goiânia  
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Goiânia tem redução de chuvas em março e Semana Santa pode esfriar 

 
 As chuvas têm caído de forma irregular em Goiânia e em outras regiões do Estado. Desta 

forma o período de estiagem vai cada vez mais se aproximando 
 

  O gerente do Centro de Informações 

Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), 

André Amorim, disse em entrevista à Sagres que 

somente na capital houve uma redução de 61% no 

volume de chuvas no mês passado. 

 

 “Em março choveu menos da metade esperada 

para o mês em Goiânia. Mas, com a irregularidade 

das chuvas, a sensação é de que não foi tão pouco 

assim. Se observarmos bem, podemos notar que a 

vegetação já começa a ficar seca, mostrando uma entrada mais precoce do período seco neste ano,” 

afirma o diretor. 

Disponível na íntegra em: https://sagresonline.com.br/goiania-tem-reducao-de-chuvas-em-marco-e-
semana-santa-pode-esfriar/  
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